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چکیده
مسئله سودوگو شامل پر کردن یک شبکه  n2×n2به نحوی است که هر ستون ،سطر و هر
کدام از زیر شبکه های  n×nشامل ارقام مختلفی از  1تا  n2باشند .این مورد یک مسئله غیر
بدیهی است که به صورت NPدشوار شناخته می شود.مقاالت روش های جستجو ناکاملی را که
اختصاص به برطرف کردن این مسائل و محاسبات ژنتیکی که بهترین نتایج را نشان می دهد،
اختص اص داردو در این مقاله ،ما یک روش جدید الگوریتم جستجو ممنوع را برای مسائل
سودکو پیشنهاد می کنیم .همچنین یک پروسه جستجو ممنوع کالسیک با الگوریتم قوس-
سازگاری را به منظور کاهش موثر فضای محاسباتی را نشان می دهیم .نقش  ACدر اینجا تنها
به صورت یک فاز پیش پردازش عمل نمی کند بلکه به صورت یک پروسه تلفیق شده ای است
که در هر تکرار جستجو ممنوعه اعمال می شود .این تلفیق منجر به یک حوزه موثرتری از
فیلترینگ شده و در نتیجه به یک فرآیند کیفیت سریع تر منجر می شود .ما ارزیابی های
تجربی ای که روش ما در آن بهترین نتایج را توسط استفاده از روش های جستجو ناکامل را
بهبود می بخشد در این مقاله نشان داده شده ایم.
واژگان کلیدی:

الگوریتمهای فراابتکاری ،جستجوی ممنوع ،محدودیت رضایت ،سودوکو

www.SID.ir

Archive of SID

 -1مقدمه
ال در اندازه  9×9است که به زیر شبکه های با اندازه  3×3تقسیم می شود و
جدول سودوکو شامل یک بورد معمو ً
شامل سلول های از پیش تعریف شده با ارقامی که نمی توانند تغییر یا حرکت کنند ،می باشد (شکل .)1جدول
زمانی که بورد یعنی هر سطر ،ستون وزیرشبکه شامل ارقام مختلف  1تا  ،9پر شود ،حل می شود .مسئله سودوکو
کلی به صورت یک برد  n2×n2شامل زیر شبکه های  n×nکه به صورت -NPکامل شناخته می شوند ،تعریف می
شود .سپس ،روش های دقیقی ممکن است جهت حل در زمان های نمایی ارائه شود .سودوکو معموالً بر حسب
سختی آن دسته بندی می شود .ارتباط و موقعیت مسئله ممکن است سختی آن را تغییر دهد با این حال تعداد
ال اندک هستند .دسته بندی سودوکو به دسته های درختی آسان ،متوسط و
سلول ها ی از پیش تعیین شده معمو ً
دشوار انجام می شود.
روش های مختلفی در مدت سالهای متمادی جهت حل جدول سودوکو ارائه شده است .اغلب کارها از روش های
جستجو کامل مانند برنامه نویسی محدودیت ها و ارضا بولی تا روش های جستجو غیرکامل مانند برنامه نویسی
ژنتیک و فوق اکتشافی در حالت کلی می باشد .دیگر روش های سنتی در این چارچوب مانند قوانین نگارش
مجدد ،توازن و حداقل سازی آنتروپی به منظور حل کردن این مسئله ارائه شده است.
در این مقاله ،ما بر روی روش های جستجو ناکامل تمرکز کرده ایم .همچنین یک الگوریتم ترکیبی برای جدول
سودوکو توسط ترکیب جستجو ممنوعه کالسیک با الگوریتم قوس-سازگاری ( )ACکه به صورت یک کاهش
دهنده دامنه عمل می کند را پیشنهاد داده ایم .ایده این مقاله به صورت اعمال پروسه  ACبه صورت یک فاز
پیش-پردازش و همچنین هر ت کرار جستجو ممنوعه به منظور فیلتر کردن فعال حوزه ها می باشد .این تلفیق به
صورت واضح تعداد تکرارهای جستجو ممنوعه را کاهش داده و فرآیند حل را سرعت می بخشد .ما نتایج تجربی را
که درآن روش ما عملکرد بهتری نسبت به روش های ناکامل گزارش شده در مقاالت دیگر ارائه شده اند را نشان
داده ایم.
این مقاله به صورت زیر ،ساختار بندی شده است .کارهای مرتبط در بخش  2توسط مقدمات ارائه شده است.
الگوریتم جستجو ممنوعه AC-ترکیبی جدید برای سودوکو در بخش  4توصیف شده است .نتایج در بخش 5
نشان داده شده است .درنهایت ،نتیجه گیری کرده و برخی جهات کاری را برای آینده ارائه کرده ایم.
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جداول ،شکل ها و نمودارها

شکل  -1مثالی از جدول سودوکو
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 -2کارهای مرتبط
مقاالت چندین روش را برای حل ،رتبه بندی و تولید مسائل سودوکو پیشنهاد کرده اند .مسائل سودوکو می تواند
به صورت مشخص توسط استفاده از الگوریتم "نیروی بی رحم"( ،)brute-forceپروسه های شبه عقبگرد یا
روش های جستجو کامل در حالت کلی ،حل شوند .در این مقاله ،ما بر روی روش های جستجو ناکامل جهت حل
جداول سودوو علی الخصوص مسائل دشوار آن متمرکز شده ایم .در این مقاله ،روش های مختلفی گزارش شده
است .به عنوان مثال ،آصف ( ) 2009یک الگوریتم بهینه سازی مورچگان را برای حل مسائل سودوکو پیشنهاد
کرده است .نویسنده از اطالعات اکتشافی تعداد اعدادی که به درستی در بورد قرار گرفته اند ،استفاده می کند .با
اینحال ،بهترین مقادیر به دست آمده برابر  67و  11بوده که بهینه سراسری استوو در کارهای Moraglio and
) ، Togelius (2007یک الگوریتم بهینه سازی دسته ای اجزا معیار پیشنهاد شده است .اهداف آنها به صورت
تایید استفاده از  GPSOبرای فضاهای ترکیبی غیر ناچیز نسبت به عملکرد نتایج است .درنتیجه ،این موارد به
یک موفقیت  62درصدی برای  37مورد از  50تالش بهینه سراسری منجر می شود.
الگوریتم تپه باالرونده نیز به منظور حل جداول سودوکو استفاده شده است ،این موارد قادر به موفقیت برای
مسائل ساده بوده اما توفیقی در مسائل متوسط یا مشکل ندارند .یک الگوریتم ژنتیک برای جداو سودوکو در مقاله
) Moraglio et al. (2006پیشنهاد شده است .رفتار تقاطع هندسی علی الخصوص تقاطع فضا همینگ و تقاطع
فضا معاوضه ای مورد مطالعه قرار گرفته است .هر دو روش عملکرد بهتری از روش تپه باالرونده و جهش دارند .اما
این موارد قادر به حل مسائل متوسط نیستند و تنها با استفاده از تقاطع فضا معاوضه ای 15 ،مورد از  30مسئله
سودکو حل شده است .در ) Mantere and Koljonen (2007روش  GAدیگری پیشنهاد شده است .دراینجا،
دسته بندی های مختلی از سودوکو حل شده اند :آسان ،متوسط و دشوار .الگوریتم یک بسط از یک مورد
اختصاص داده شده جهت حل مسائل مربع جادویی است .نتایج خوبی برای حل سودوکو آسان و متوسط نشان
داده شده است که قادر به حل  2مورد از  30مورد جدول سخت هستند.روش مشابهی با استفاده از الگوریتم
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ترتیبی در کارهای ) tere and Koljonen (2008aپیشنهاد شده است اما به طور کلی توسط روش  GAگزارش
شده در قبل ،جایگزین شده اند.
لوئیس ( ) 2006یک الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده را برای سودوکو ارائه می کند .ایده این مسئله به صورت
مدلسازی جدول به صورت یک مسئله بهینه سازی است که درآن هدف به صورت حداقل کردن تعداد مکان های
ناصحیحی ارقام در بورد است .با این حال ،روش اغلب بر روی ایجاد مسائل قابل حل نسبت به حل جداول سودوکو
مشکل ،تمرکز دارد.
 -3مقدمات
 -3.1جستجو ممنوعه
جستجو ممنوعه( ) TSتوسط گالور معرفی شده و یک روش فوق اکتشافی علی الخصوص جهت حل مسائل بهینه
سازی ترکیبی می باشد .این مورد به صورت موفقیت آمیزی برای حل انواع مختلف مسائل زندگی حقیقی به همراه
مسائل معروف از متون آکادمیک مانند مسئله فروشنده دوره گرد ،مسئله کوله پشتی ،مسئله انتساب درجه دوم
یا مسئله جدول زمانبدی استفاده می شود.

شکل  -2تایید قوس سازگاری
ایده اصلی  TSمتکی بر یک پروسه جستجو محلی است که اختصاص به حرکت از یک جواب بالقوه به یک مورد
محتمل تر تا توقف معیار و رسیدن به حد مطلوب است .این پروسه با یک ساختار حافظه که به آن لیست تاب می
گویند و شاید یک ویژگی اصلی در تشخیص  TSاز بسیاری از روش های تاکامل می باشد ،حاصل می شود .هدف
این ساختار حافظه دارای دو قسمت است )1( :کمک به  TSجهت جلگیری از محدوده امتیازی ضعیف ( )2و
جلوگیری از رسیدن حالت های دست یافته قبلی.
الگوریتم  1پروسه کالسیک جستجو ممنوعه برای حداقل سازی را نشان می دهد .به عنوان ورودی ،اندازه لیست
ممنوعه و به عنوا خروجی ،به بهترین حل دست یافته باز خواهیم گشت .آنگاه ،یک جواب ابتدایی ایجاد می شود
که عموم ًا در حالت تصادفی انتخاب می شود .در خط ،3یک حلقه  whileتکرارهای فرآیند را تا رسیدن به یک
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شرط توقف داده شده ،انجام می شود .برخی از مثالهای شرط توقف به صورت تعدادی از محدودیت های تکرار یا
یک آستانه در هزینه جواب است .در خط  ،6جواب های همسایه به لیست نامزدها تنها اگر المان ها در لیست
ال مربوط به بهترین جواب کیفی
ممنوعه نباشند ،ازوده می شوند .آنگاه بهترین گزینه بالقوه انتخاب می شود که ک ً
با توجه به هزینه می باشد .در حط ، 11هزینه گزینه انتخاب شده ارزیابی می شود .اگر این مورد بزرگتر تز Sbest
بود ،ویژگی های آن به لیست ممنوعه افزوده می شود و نامزدهای آن به صورت  Sbestجدید درنظر گرفته می
شوند .درنهایت ،برخی المان ها به منظور منقضی شدن از لیست ممنوعه به صورت کلی در مرتبه مشابهی از حالتی
که افزوده شده اند ،مجاز شمرده می شوند.
Algorithm 1 – Tabu search
Input: TabuListsize
Output: Sbest
)( 1 Sbest ConstructInitialSolution
2 TabuList 0
3 While : StopCondition do
4 CandidateList 0
5 For (Scandidate 2 Sbest neighboorhood) do
)6 If : ContainsAnyFeatures(Scandidate,TabuList
7 CandidateList Scandidate + CandidateList
8 End If
9 End For
)10 Scandidate LocateBestCandidate (CandidateList
)11 If cost(Scandidate) 6cost(Sbest
)12 TabuList FeatureDifferences(Scandidate; Sbest
13 Sbest Scandidate
14 While TabuList > TabuListsize do
)15 ExpireFeature(TabuList
16 End While
17 End If
18 End While
19 Return Sbest

www.SID.ir

Archive of SID

 -3.2سازگاری قوس
همانطور که توسط سیمونز ( ) 2005نشان داده شد ،سودوکو م یتواند به صورت شبکه های محدودیت بیان شود و
به صورت روش های پیامد و برآوردهای محدودیت می تواند در آنها اعمال شود .سازگاری قوس صریح ًا به صورت
یک سازگاری محلی در داخل مسئله برنامه نویسی محدودیت تعریف می شود .یک سازگاری محلی ،خواصی را
تعریف می کند که مسئله محدودیت باید پس از انتشار محدودیت ها برآورده می شود .انشتار محدودیت ها به
صورت ساده بیانگر فرآیند است ،زمانیکه سازگاری محلی داده شده در مسئله ثابت و تاکید شده است .در ادامه،
برخی از تعاریف اشاره شده است.
تعریف ( :1محدودیت) .یک محدودیت  cیه صورت یک رابطه تعریف شده در یک رشته متغیر
است که به روش  cمعروف است c .زیرمحموعه
است که شرط  cرا برآورده می کند.

مقادیر

شوند .یک محدودیت  cبا روش

است که شامل ترکیبات

به صورت یک مجموعه از  cدرنظر گرفته می

نیز به صورت

نشان داده می شود.

تعریف ( : 2شبکه محدودیت) .یک شبکه محدودیت که به نام مسئله رضایت قیود نیز شناخته می شد ،به صورت
یک تغیر سه گانه ) N =(X,D,Cشناخته می شود که درآن:


 Xیک مجموعه محدود از متغیرهای



 Dمجموعه مربوطه از دامنه برای  Xاست که درآن
مجموعه محدود از مقادیری است که متغیر



 Cیک مجموعه از قیود

تعریف ( :3ضرب) .یک ضرب  cدر  Yبه صورت

وجود دارند
بوده و

می تواند اتخاذ کند.
است که در آن منغیرها در ) X(ciدر  Xوجود دارند.
نشان داده می شود که ارتباط با روش  Yرا به نحوی نشان

می دهد که شامل چندگانگی است که می تواند به یک چندگانگی در ) X(cکه  cرا برآورده می کند ،منجر شود.
همانطور که قبالً نیز اشاره شده است ،قوس-سازگاری یکی از پرکاربردترین روش های انتشار محدودیت است.
قوس-سازگاری در ابتدا برای قیدهای دودویی یعنی قیودی که شامل دو متغیر هستند تعریف شد .ما در اینجا
تعریف عمده تری برای قیود غیراختیاری به نام قوس-سازگاری عمومی سازی شده ( )GACارائه می کنیم.
تعریف ( :4عمومی سازی شده) یک شبکه } N = {X,D,Cرا که درآن یک قید
نیز وجود دارد.
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یک مقدار

وجود داشته باشد .چنین تاپلی یک پشتیبانی برای ( )xi,viدر  cنامیده می شود.

که


حوزه ( Dدر حالت کلی) در  cبرای  xiسازگار است اگر تمامی مقادیر در ) D(xiبا  cدر  Dسازگار باشند
یعنی



با

سازگار است اگر یک مجموعه تاو ی که  cرا به نحوی برآورده می کند

.

شبکه  Nیک قوس سازگاری است اگر  Dیک قوس سازگاری برای تمامی منغیرها در  Xدر تمامی قیود
در  Cباشد.

به عنوان مثال ،شبکه بدون-قوس  Nکه در سمت چپ باالی شکل  2نشان داده شده است را در نظر یگیرید .این
مورد سه متغیر  x1,x2,x3را درنظر گرفته و حوزه های
و

و قیود

را نیز مدنظر قرار می دهد .محدود کردن قوس-سازگاری منجر به حذف

برهی از مقادیر ناسازگار می شود .به عنوان مثال ،زمانیکه محدودیت های  c12تایید شد ،مقدار  2از ) D(x1حذف
می شود زیرا هیچ مقداری بیشتری از ) D(x2وجود ندارد .مقدار  0از ) D(x2نیز حذف شده است زیرا هیچ
پشتیبانی ای برای آن در ) D(x1وجود ندارد .زمانیکه  c23چک شود ،حذف  0از ) D(x2منجر به حذف  0از
) D(x3نیز می شود ،شبکه قوس سازگاری در سمت راست شکل  2نشان داده شده است.
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چنین فرآیند فیلترینگی می تواند با استفاده از الگوریتم  2و  3انجام شود .همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،ایده
اصلی در این فرآیند به صورت اصالح قوس است یعنی هر مقداری در ) D(Xiکه با یک قید داده شده  cناسازگار
است ،حذف می شود .این بیان در تابع  revise 3بیان شده است .این تابع هر مقدار  viدر )( D(xiخط  )2را اخذ
کرده و فضای

را تحلیل می کند که برای یک پشتیبانی در قید  cاستفاده می شود .اگر

پشتیبانی ای وجود نداشته باشد ،مقدار  viاز ) D(xحذف می شود .درنهایت ،تابع اگر ) D(Xiتوسط بازگشت
صحیح تغییر پیدا کند ،در خروجی اعالم می کند.
الگوریت  3مسئول تضمین این نکته است که هر حوزه با مجموعه قیود سازگار هست یا خیر .این مورد توسط
استفاده از یک حلقخ که قوس را تا رسیدن به تغییرات رخ داده تایید میکند ،ادامه پیدا می کند .تابع با پر کردن
یک لیست  Qبا زوج ( )xi,cپر می شود به نحوی که

باشد .ایده این موضوع به این صورت است که

زوج را برای حالت ) D(xiای که در قوس سازگاری با توجه به  cتضمین نشده است؛ آغاز می شود .این مورد منجر
به جلوگیری از فراخوانی بدون فایده در تابع  revise 3می شود که این مشکل در الگوریتم های پایه ای مانند
 AC1و  AC2بسیار مرسوم است .آنگاه ،یک حلقه مقدار ( )xi,cرا از ( Qخط  )2دریافت می کند و revise 3
فراخوانی می شود (خط  .)4اگر  Revise 3به حالت صحیح بازگردد D(xi)،چک می کند که آیا این مورد یک
مجموعه تهی است یاخیر .اگر چنین بود ،الگوریتم به حالت خطا باز می گردد .درغیر اینصورت ،به صورت کلی،
یک مقدار برای متغیر دیگر  xjدر پشتیبانی آن در  cاز بین می رود .درنتیجه ،تمامی زوج های ( )xi,cمانند
باید در لیست  Qمجدد داخل شوند .الگوریتم زمانی که  Qتهی است ،به اتمام می رسد و زمانیکه
تمامی قوس ها تایید شده و مقادیر دامنه های باقی مانده با توجه به تمامی قیدها برآورده شد ،به حالت صحیح باز
می گردد.
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جستجو ممنوعه ترکیبی arc-consistency

جستجو ممنوعه  ACترکیبی ،بیانگر یک الگوریتم جستجو ممنوعه کالسیک با یک پروسه فیلترینگ  ACبه
منظور حذف مقادیر پیشینی است که منجر به هر جوابی نمی شود .ایده این موضوع به صورت کاهش تعداد
تکرارهای مورد نیازجهت دستیابی به یک جواب و درنتیجه شتاب بخشیدت به فرآیند حل می باشد .پروسه AC3
که قبالً معرفی شد ،اعمال دوگانه ای را معرفی می کند :به صورت یک فاز پیش-پردازش و به صورت یک مولفه
فیلترینگ در فرآیند تکرار در داخل جستجو ممنوعه .فاز پیش پردازش امکان اتصال فضای ترکیبی در جواب
اولیه را می دهد و مولفه فیلترینگ ،حوزه های نامزد جواب را کاهش می دهد.
الگوریتم  4بیانگر الگریتم ترکیبی جدید است .در ورودی ،این مورد اندازه لیست ممنوعه را دریافت کرده و مسئله
سودوکو را حل کرده است که ایت مورد به صورت قید شبکه ) (X,C,Dبیان شده است که در آن


رشته متغیرهای بوده و
 jام در ماتریس سودوکو برای
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 Dمجموعه مربوط به دامنه هایی است که

و

بیانگر سلول قرار داده شده در سطر iام و ستون
است.
دامنه متغیر

می باشد.
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 Cمجموعه قیودی است که به صورت زیر تعریف می شود
 oبه منظور تایید این نکته که مقادیر در سطرها و ستون ها با یکدیگر متفاوت هستند
 oبه منظور تایید این مطلب که مقادیر در زیر مربع ها با هم متفاوت هستند

شکل  -3هزینه جواب یک جدول سودوکو

در خروجی پروسه بازگشت  Sbestکه بهترین جواب به دست آمده توسط الگوریتم است ،بیان می شود .یک
جواب نیز در نتیجه به صورت ارزیابی
و

است به نحوی که

برای

برابر باشند .فاز پیش-پردازش در خط اول پروسه فعال سازی می شود.الگوریتم

 ACبه صورت ورودی شبکه قیود { }X,D,Cدر سودوکو دریافت می شود و یک جواب اولیه  Sbestرا باز می
گرداند .این موضوع همچنین مجموعه تعاریف  Dرا با حذف مقادیر غیر ممکن حذف می کند .در خط  ،2لیست
ممنوعه آغاز می شود .آنگاه یک حلقه  whileبازگشت ها را در فرآیند تا رسیدن به شرط توقف ،کنترل می کند
که در این حال یک عدد داده شده در تکرار می باشد.
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در خط  ،4لیست نامزد در مقدار صفر تنظیم می شود .آنگاه ،یک حلقه  forتولید نامزدها را مدیریت می کند که
این کار توسط پروسه مبتنی بر چرخ رولت انجام می شود .سپس ،بهترین نامزد در مکانی قرار می گیرد که مربوط
به ماتریسی است که دارای کمترین سلول خالی می باشد .این نامزد سپس به یک فاز جدید  ACبه منظور فیلتر
کردن مجموعه آن در دامنه

ثبت می شود .فرض کنید که انشتار محدودیت ها در  ACنیز قادر به انجام

چندین حالت به منظور کاهش دامنه ) D(xijدر یک مقدار ممکن یکتا باشد .این مورد به فرد این امکان را می دهد
که سلول  xijمربوطه را با تنها مقادیر باقی مانده و درنتیجه به منظور بهبود کیفیت

انجام دهد .در خط

 ،10هزینه  Scandidateبهتر از  ،Sbestبوده و  Scandidateتبدیل به  Sbestمی شود .هزینه یک جواب مربوط
به مجموع سلول های خالی در ماتریس مطابق موارد نشان داده شده در شکل  3می باشد .واضح است که یک
جواب با هزینه صفر به صورت بهینه می باشد .درنهایت ،لیست ممنوعه با توجه به پروسه جستجو ممنوعه
کالسیک به روز رسانی می شود.

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

 -5نتیجه گیری
در این مقاله ،ما یک الگوریتم ترکیبی جدید را که یک پروسه جستجو کالسیک را با  ACبه منظور فیلتر کردن
موثر فضای ترکیبی ،پیشنهاد داده ایم AC .هر دو مورد تولید جواب اولیه و فرآِند تکرار را اعمال می کند .این
مورد منجر به یک فیلتر اولیه از مقادیر دامنه ای می شود که منجر به هیچ جوابی نشده و درنتیجه کیفیت فرآیند
را افزایش می دهد .آزمایشات انجام شده نشان دهنده نتایج مطلوبی می باشند که درآن سودوکو های آسان و
متوسط و دشوار حل شده اند .درنتیجه ،در سودوکوهای دشوار ،جستجو ممنوعه ترکیبی به صورت واضحی بهترین
عملکرد روش ناکامل را از مقاالت پیشنهاد می کند .چنین الگوریتمی قادر به حل  2مورد از  30تالش است
درحالیکه روش جستجو ممنوعه ترکیبی به  100موفقیت در جواب  30مورد از  30مورد پس از  100هزار تکرار
می رسد .یک مسیر شفاف برای کارهای اتی می تواند ترکیب  ACبا روش های فوق اکتشافی اضافی مانند بهینه
سازی تجمعی اجزا آنلینگ یا بهینه سازی مورچگان جهت حل سودوکو یا هر مسئله ترکیبی دیگر باشد .تلفیق
مولفه جستجو مستقل توصیف شده در  Crawford et al.در الگوریتم ترکیبی ارائه شده نیز جهت تحقیقاتی
جذابی برای ادامه خواهد بود.
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